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~ 
ВСТУП 

Статус дep,J1caвuocrni nот.рiбе 
• 1-t 1/Щ,l(~ мовi, щоб пzсля згубиuх бра1<оньерсь ~и 
;,., ' д кuх J//,n повер1-1утu zu l npupo 11у роль 

1
· 

. ' силу . npecmu,J1c, повюстю забезпечurnu i'й nп ' 
1 

. ф уQво На .Jlcummя у всzх с ерах, 11а всiх рiвня:х. 

О,Го11чар 
В умовах розбудови Укра'iни, утвердження П на мЬк •v . .. .. народн1и 

закршлення украшсько1 мови як державно'i, розшире аренi, 

демократизацii. нашого суспiльства постала настiйна потреба :ня nроцесiв 
.. .. . ф . . nроващкеu 

украшсько1 мови в ус1 с ери життед1яльностt держави 
6 

11Ня 

використання П у професiйнiй дiяльностi кожного. ' за езпечення 
Завдання вищо'i школи - готувати фахiвцiв ново~ ... . ф. . rенерацп · 

к.ваш 1кованих, грамотних, мовно компетентних, яю б досконало rp · . .. . ' унтовно 
володши укра~нською штературною мовою у повсякденно-профе • u • ., 

ф . ..., . .., ф . 
6 

с1июи, 
о 1ц1ино-документальнш с ер1, зокрема на ули навичок комунiкати 

5· вно випр~вданог~ використання засо IВ мови, оволодiли мовою конкретноi 
спец1альносп, фаху. Акцент переноситься з традицiйно1 настанови _ 
засвоення вiдомостей про лiтературнi норми ycix рiвнiв мовноi iq,apxi1 _ на 
формування навичок професiйноi комунiкацii, студiювання особливостей 
фаховоi мови, на розвиток культури мови, мислення i поведiнки особистостi. 

Отже, майбутнiм фахiвцям мова потрiбна не як сукупнiсть правил, аяк 
система свiтобачення, засiб культурного спiвжитrя в суспiльствi, 
самоформування i самовираження особистостi. Науково доведено, що 
стрижневими компонентами професiйно-комунiкативноi дiяльностi е 
мовленнева компетенцiя i компетентнiсть. 

Реалiзацiя цього завда.ння у вищих навчальних закладах Украiни 
здiйснюеться шляхом вивчення курсу «Украiнська мова (за професiйни~ 
спрямуванням)». Змiст дисциплiни поюшканий не лише узагальн~и ~ 
систематизувати знания з украiнськоi мови, набутi студентами У школ~, а и 
сформувати мовну особистiсть, обiзнану з кулыурою усноrо i писе~но~, . я ум1ння 
мовлення, яка вмiе в повному обсязi використовувати набут~ знанн ' •ло 

• v • v ф pi Зрозум1 , 
навички для оптимальноi" мовноi поведiнки в професшюи с е · ф • 1ноrо . .., . . . . сфер про есн 
що у щи програм1 насамперед подано сшлью для вс~х . .,.урсУ та · • ямоваюсть l'\. • спtлкування рекомендац11, тобто визначена загальна спр а основ~ 

6 
, . · студенти. t1 " о ов язковий обсяг знань якими повиннi оволод1ти гmаl!'Тичннн 

' V та llr l'\,l 

програми викладач самостiйно визначае теоретичнии " 
матерiал, враховуючи майбутнiй фах студента. . товк», мовuоt o'i п1дrо · uuя Отже, метою курсу е пiдвищення рiвня загальномовн не 08олод1 

. . .. . тiв практич .. мов~t, 
грамотност1, комуюкативноt компетентност1 студен ' . кра'iнськоt 

ф .. .., • ноrо стил~в У · основами о 1щино-д1лового, наукового, розмов оМУ piвt1•• 
що забезпечить професiйне спiлкування на належному мовн 
4 
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Мета навчальноi' дисциплiни: 
■ формування комунiкативноi· компетентностi студентiв; 
■ набуття комунiкативноrо досвiду, що сприя€ розвитковi креативних 

здiбностей студентiв та спонука€ до caмopeaлi3a1.1,i'i фахiвцiв, активiзуе 
пiзнавальнi iнтереси, реалiзуе евристичнi здiбностi як визначальнi для 
формування професiйно·i майстерностi та конкурентоздатностi сучасноrо 

фахiвця; 
■ вироблення навичок оптимальноi' мовноi' поведiнки у професiйнiй сферi: 

. . . . 
вплив на сшврозмовника за допомоги вмшого використання р1зноманпних 

мовних засобiв, оволодiння культурою моноло~гу, дiалогу та полiлогу; 
сприйняття й вiдтворення фахових текстiв, засвоення лексики i 
термiнологii' свого фаху, вибiр комунiкативно виправданих мовних засобiв, 

. . 
послуговування р1зними типами словниюв. 

Завдання навчальноi· дисциплiни: 

• сформувати чiтке i правильне розумiння ролi державноi' мови у 

професiйнiй дiяльностi; 

• забезпечити досконале володiння нормами сучасно1 укра1нсько1 

лiтературно1 мови та дотримання вимог культури усного й писемного 

мовлення; 

• виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 
. . 

спшкуваню; 

• розвивати творче мислення студенпв; 
• виховати повагу до укра1нсько1 лiтературно1 мови:, до мовних традицiй. 
• сформувати навички оперування фаховою термiнологiею, редагування, 

коригування та перекладу наукових текспв. 

До закiнчення курсу студенти повиннi: 

• rрунтовно засво1ти норми сучасно1 укра1нськоi· лiтературноi' мови й 

практично оволодпи ними; 

• правильно використовувати рiзнi мовнi 3асоби вiдповiдно до 

комунiкативних намiрiв; влучно висловлювати думки для успiшного 

розв'язання проблем i завдань у професiйнiй дiяш.ностi; 
• сприймати, вiдтворювати, редагувати тексти: офiцiйно-дiлового й 

наукового стилiв; 

• скорочувати та створювати науковi тексти професiйного спрямування, 
складати план, конспект, реферат тощо, робити необхiднi нотатки, виписки 

вiдповiдно до поставленоi' мети; 
• складати рiзнi типи документiв, правильно добираючи мовнi засоби, що 

репрезентують 'ix специфiку; 
• послуговуватися лексикографiчними джерелами (словниками) та iншою 

допомiжною довiдковою лiтературою, необхiдною для самостiйного 
вдосконалення мовноi' культури. 

Курс складаеться з двох модулiв: «Законодавчi та нормативно-стильовi 
основи професiйного спiлкування» та «Професiйна та наукова комунiкацi1». 
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Тема 1 
Дсрж118ш1 мов11 - мова 11рофесiйноrо спiлкування 

План 

1. Предмет i завдання курсу, його науковi основи. 
2. Мова як суспiльне явище. Основнi функцii' мови 
з Понятrя нацiональноi' та лiтературноi' мови. Найiстотнiшi 
-: .. ознаки 

лпературно1 мови. 

4. Специфiка мови професiйного спiлкування. 

5. Мовнi норми. 
6. Мовне законодавство та мовна полiтика в Украi'нi. 
7. Функцiональнi стилi украi'нськоi" .мови та сфера i'x застосування 

Рекомендована лiтература . . 

1 Б с Мовний етикет украУнцiв: традицii" i скчаснпь. К.: Рщна мова. 1998. 476 с. 
. ог дан . .. .. Н u •

6 
2.Ботвина н. Офiцiйно-дiловий та науковий стилi украшсько1 мови:

 авчальнии пос1 ник. 

К.: Арт Ек, 1999. . . 
3. Iванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова 1 нац1я. Дрогобич, 1994. 

4. Жанри i стилi в icтopii' украi'нськоi· лiтературноi· мови. К.:Наукова думка. 1989. 288 с. 

5. Конституцiя Украi'ни. К., 1996. 
6. Культура украi'нськоi' мови: Довiдник. К.: Либiдь, 1990. 304 с. 

7. Масенко Л. Мова i полiтика. К., 1999. 

8. Радчук В. Мова в Украi'нi: стан, функцii', перспективи // Мовознавство. 2002. № 2-3. 

9. Тараненко О.О. Украi'нська мова i сучасна мовна ситуацiя в Украi'нi // Мовоз
навство. 

2001. № 4. 
10. Царук О. Украi'нська мова серед iнших слов'янських. Етнологiчнi та грамати

чнi 

параметри. Днiпропетровськ, 1998. 

1. Предмет i завдання курсу, йоrо нау.ковi основи. 

Метою КJрсу е пiдвищення рiвня загальномовноi' пiдготовки, мовноi' 

грамотностi, комунiкативноi' компетентностi студентiв, практичне оволодiнн
я 

основами офiцiйно-дiлового, наукового, розмовного стилiв украi'нськоi' мови,
 

що забезпечить професiйне спiлкування на належному мовному рiвнi. . 

Мет~ навчальноi· дисциплiни: формування комунiкативноi" компетентное~ 

студенпв; ~абутгя комунiкативного досвiду, що сприяе розви:к~вt 

креат~вних _ ЗДJбностей студентiв та спонукае до самореалiзацii' фах~вцtв~ 

актив , зуе тзнавальнi iнтереси, реалiзуе евристичнi здiбностi як визначальн~ 

мя формува~ня професiйно'i майстерностi та конкурентноздатноС'fl 
сучасн~~о -~ахшця; вироблення навичок оптимальноi' мовноi' поведiнки У 
лрофес1ин1и сфер~·• • 1·лоrо · вплив на сшврозмовника за допомоги вм 
використання рiзнома · . . турою 

. НIТНИХ мовних засо61в ОВОЛОДIННЯ куль . 

монологу , д1алогу та полiлогу; сприйнятгя й вi;творення фахових текстtв, 
засвоення лексики 1• • ... • ивно 

терм11-юлог11 свого фаху вибiр комуюкат 
виправданих мовних 3 5· ' • 

асо ~в, послуговування рiзними типами словниюв. 
б 

~ 



Завданюz навчалыюl· дuсциплiни: сформувати чiтке i правильне розумiння 
ролi державноi' мови у професiйнiй дiяльностi; забезпечити досконале 
володiння нормами сучасноi' украi"нськоi" лiтературноi' мови та дотримання 
вимог культури усного й писем1-юго мовлення; виробити навички 
самоконтролю за дотриманням мовних норм у спiлкуваннi; розвивати творче 

мислення студентiв; виховати повагу до украi'нсько'i лiтературно'i мови, до 
мовних традицiй. сформувати навички оперування фаховою термiнологiею, 
редаrування, коригування та перекладу наукових текстш. 

До закiнчення курсу стvденти повиннi: rрунтовно засвоi'ти норми сучасноi· 
украi'нськоi' лiтературноi' мови й практично оволодiти ними; правильно 
використовувати рiзнi мовнi засоби вiдповiдно до комунiкативних намiрiв; 
влучно висловлювати думки для успiшного вирiшення проблем i завдань у 
професiйнiй дiяльностi; сприймати, вiдтворювати, редагувати тексти 
офiцiйно-дiлового й наукового стилiв; скорочувати та створювати науковi 
тексти професiйного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, 
робити необхiднi нотатки, виписки вiдповiдно до поставленоi' мети; складати 
рiзнi типи документiв, правильно добираючи мовнi засоби, що 
репрезентують i'x специфiку; послуговуватися лексикографiчними 
джерелами (словниками) та iншою допомiжною довiдковою лiтературою, 
необхiдною для самостiйного вдосконалення мовноi' культури. 

2. Мова як суспiльне явище. Основнi функцii мови 
Мова - одне з найбiльших надбань усього народу i кожноi' людини 

зокрема. Ми з дитинства засвоюемо найпростiшi формули спiлкування i 
впродовж життя, пiзнаючи свiт, поповнюемо свiй словник 
найрiзноманiтнiшими мовновиражальними засобами. В сучасному 
глобалiзованому свiтi бурхливого розвитку науки й технiки мова залишаеться 
одним iз важливих джерел iнформацii', це ключ до професiйних знань. Саме у 
мовi вiддзеркалюеться iнтелект людини, П освiченiсть, мислення, 

свiтосприйняття, мораль. 
Мова та лiтература в системi культурних цiнностей украi'нського 

суспiльства е найсуттевiшими складовими. Нормальний розвиток мови - це 
одна з передумав здорового розвитку нацii', утвердження естетичних i 
моральних iдеалiв. Лiтература й мова - духовнi пiдвалини нацii', без яких 
вона не може розвиватися в iнших сферах суспiльного життя. 

Мова - явище суспiльне, що виникае, розвиваеться, живе й функцiонуе 
в суспiльствi. Зв'язок мови i суспiльства обопiльний, оскiльки мова -
найважливiше знаряддя соцiалiзацii' людини. З одного боку, мова 
створюсrься i розвиваеться суспiльством, з другого - без мови не було б 
суспiльства. Суспiльство обслуговують, крiм мови, й iншi явища - наука, 
технiка, iдеологiя, культура, релiгiя тощо, однак мова виокремлюеться з ycix 
iнших суспiльних явищ, бо вона обслуговуе всi без винятку сфери життя та 
дiяльностi людини. 
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Мова € унiверсальним засобом . спiлкування, ми~летворення, 

iнтелектуального та естетич,юrо освосння свпу, нагромадження I збереженпя 

людськоrо досвiду , 3 також умова подальшого поступ~ всього лю~ства. 

Мова лежить 8 основi духовного сднання людеи у певну сшль
ноту. Як 

зазначав 1.Огiснко: «В мовi наша стара й нова культура, оз~ака нащого 

нацiонального визнання... I поки живе мов~ .. - ж~~~е и народ, як 

нацiональнiсть». у мовi виявлясться гено~ип нащ~, досвщ в буття~ .. закладено 
код нацii', Гi ментальнiсть. Мова - наиважлишша озна~а нацн та засiб 

репрезентацii' п у свiтi, вона с необхiдною умовою ,~к 1снування самого 

народу так i його культури. Мову !.Франко назвав коштовним скарбом 

народу ," , Олесь Гончар - "генофондом культури ", а М.Рильський - основою 

духовного життя. 

Мова - це система звукових, письмових знакiв або символiв, що 

служать засобом людського спiлкування, мислительноi' дiяльностi, способом 

вираження самосвiдомостi особистостi. 
Мова с головною формою нацiональноi' культури й насамперед 

першоосновою лiтератури. Словесна творчiсть народу - це його характер, 

його пам'ять, iсторiя й духовна могутнiсть. Стан лiтератури в суспiльствi 

вiдбивас стан мовного самовиявлення народу в найширшому розумiннi цього 

слова. Лiтература пiдвищус iнтелектуальний рiвень особистостi, збагачу€ 

словниковий запас мовця, розвивас творчу уяву, мислення, що вкрай 

необхiдне людинi як у навчальнiй, так i в подальшiй професiйнiй дiяльностi. 

На всiй територii' нашоi' держави украi'нська лiтературна мова 

функцiонус в уснiй та писемнiй формах. 

Писемна форма лiтераrурноi' мови функцiонуе у сферi державноi', 

полiтичноi', господарськоi', науковоi' i культурно~ дiяльностi. 

У сна форма лiтераrурноi' мови обслуговус безпосереднс спiлкування 

людей, побутовi й виробничо-професiйнi потреби суспiльства. 

Обидвi форми свiдчать про i'x сднiсть, що зумовлене характером 

мовного матерiалу, адже будь-яке слово можна реалiзувати усно, вимовити, а 

м_ожна й за~исати. Обидвi форми мають свою специфiку в дотриманнi норм 

штературно1 мови, використаннi стилiстичних засобiв. 

Обидвi форми дуже важливi для розвитку мови. У сна мова, яку постiйно 

збагач~~т_ь, с д~ерелом розвитку писемноi·. У писемнiй мовi закрiплено 

традицшю мовю засоби зразкового висловлювання. Вiд умiння вiльно 

висловлювати v 
• 

V • • с~ усно и писемно залежить успiх спiлкування мовц~в У 

наир1зном~н1~юших комунiкативних ситуацiях. 
Роль I м1сц ·· ·· к 

е украшсько1 мови визначаеться особливостями мови я 
моrутньоrо нацi v 

а 

ф с- и державотворчого фактора вагомого чинник 
ормування O б · ' . 

" со истосп rромадянина Украi·ни. Мовознавщ визнають 
украшську мову од · v • • 40 

v • н~сю з наирозвинеюших мов сВiту. Серед 
наипоширеюших м · • ву 

ов свпу вона посщас 26-е мiсце. У свiтi украi'нську мо 
знають та шанують . 10 

. ' захоплюються iT мелодiйнiстю фонетичною розкнnI11 ' 
лексичним I ф . ' . и 

разеолопчним багатством, величезними словотв~рним 
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можливостями, синтаксичною гнучкiстю. На конкурсi мов, який проходив у 

Парижi 1934 року, вона посiла 3-€ мiсце пiсля французькоУ та перськоi· мов. 

За даними лiнгвiстiв, укра"iнська мова ма€ 41 мiльйон носi"iв - в Укра"iнi, 

США, Канадi, краi'нах €вросоюзу, Латинськiй Америцi, АвстралiУ та 

Росiйськiй ФедерацiУ. На €Вропейському континентi укра1·нська мова за 

кiлькiстю носнв посiда€ 8-е мiсце пiсля iспанськоУ, англiйськоУ, 

португальськоУ, росiйськоi', нiмецькоУ, французькоi', польськоi'. 
Отже, мова - це дзеркало нацiональноi· ментальностi, важливий чинник 

консолiдацii' народу, об'еднання громадян у державi для забезпечення i'x 

економiчного, полiтичного, правового та культурного житrя. 

Жодне суспiльство, на якому 6 рiвнi розвитку воно не перебувало, не 
може iснувати без мови. Обслуговуючи потреби суспiльства, мова викону€ 

цiлу низку функцiй, ЖИТТ€ВО важливих для суспiльства взагалi, окремих груп 

i для кожного иосiя мови зокрема. 
Функцii мови, як суспiльного явища, вiдбивають особливостi icтopii' 

народу - носiя нацiональноi мови, характер мовноi" ситуацii" в суспiльствi. 

Фvнкцй· мови - це призначення, роль, завдання, що ix виконуе мова в 

суспiльному вжитку. 

Основнi функцii' мови: 

Комунiкативна фvнкцiя. Мова - найважливiший засiб спiлкування i 

порозумiння мiж людьми. Це одна з найголовнiших соцiально-практичних 

функцiй мови. lй так чи iнакше пiдпорядкованi всi iншi функцii'. Бона € 

важливою для кожноi людини, для iснування суспiльства й для житrя самоi 

мови: мова, якою не спiлкуються, ста€ мертвою; народ, який утрача€ свою 

мову, зникае. 

Мова - засiб обмiну iнформацi€ю в ycix суспiльно важливих сферах 

комунiкацii": полiтицi, науцi, у галузi економiки, виробництва i дiловiй сферi , 
. . . . 

в OCBIТI, культур~ та IН. 

Мова - це унiверсальний засiб спiлкування. Невербальна (несловесна) 

комунiкацiя е похiдною вiд мовноi' комунiкацii', бо всi можливi знаки i 

сигнали нам щось "промовляють". 

Мислетворча функцiя. Мова - засiб людського мислення: творения, 

оформления i вираження думки. Мислення € конкретне й абстрактне. Тому 

мислити означа€ оперувати понятrями у мовнiй формi, у мовному вираженнi. 

Мислення - це внутрiшн€ мовлення. Мислить людина тi€ю мовою, яку зна€ 

найкраще, - рiдною. Отже, сам процес мислення ма€ суто нацiональну 

специфiку, яка зумовлена нацiональним характером мови. В народi кажуть: 

,,Хто ясно дума€, той чiтко ВИСЛОВЛЮ€ТЬСЯ". 

Номiнативна фvнкцiя. Мова € засобом називання всiх предметiв, ознак, 

дiй, кiлькостi, всього навколишнього свiту, реальних та iрреальних 

сутностей. Цей процес науковцi називають лiнгвалiзацi€ю, або омовленням 

свiту. Завдяки цiй функцiУ, мову можна розглядати як окрему сво€рiдну 

картину cвiry, що вiдображае нацiональне свiтобачення i свiтовiдчутrя. 

Разом з iншими факторами етнотворення мова формуе нацiональний 
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i духовнiсть нацi'i. Мовцi намаrаються 8 

менталiтет, нзцiональну культуру зви своею мовою. Хоча немае в свiтi мов 
. . ання творити на 

' 
ус1х сферах спшкув . мов Але якщо запозичень занадто багато 

., . . и назв з 1нших · , 
яю б не запозичувал ' 6 тн

iсть свос"i мови " А тому доля кожноУ мови 

внникас загроза втратити само ~ 0
.1. мае бути об' ск

том постiйно·i турботи не' 
• v . •• v найекзотичн1ш , .. 

нав1тъ наи~~-ен~о-~ и i людства 8 цiлому та кожно~ порядноУ людини 

тiлъки носнв ц1с1 мови , але 

зокремз. ф . Мова - засiб пiзнання свiту й накопичення 

Пiзнават1ьна ункцzя. . 
. Н iдмiну вiд iнших 1стот, людина користустъся не л

иrпе 

людськоrо досвщу. а 8 . б ·· • 
. . . · наннями а ус1м на утком св01х попередниюв та 

1ндивщуальним досвщом 1 з , 
. 6 суспiльним досвiдом, але за умови досконалоrо

 знания 

сучасниюв, то то 
. 

V бажано не однiсi". Пiзнаючи будь-яку мо_ву, людина шзнае 

мови, и . .. А IЛЬКИ ко 
• 6 

v • кр~·зь призму саме ц1е1 мови . оск жна мова € 

р1зно арвнии свп 
.. . . 

неповторною картиною свiту --:- зникнен~~ яко1~ь 1з них збщнюе уявлення 

людини про багатограннiсть сВlту, звужуе 11 досв1д. . . 

Кvльтурологiчна фvнкиiя. Культура кожного наро~у д1стала Вl~ображ~ння 

i фiксацiю найперше в його мовi. }~ля гл~бинного шзнан~ на
цн необхщ~е 

знания Гi мови, яка виконус функцн своерщного к
аналу зв язку культур м1ж 

народами. Пропагуючи свою мову в свiтi, ми пропагу
емо влас_ну культуру, iY 

надбання, збагачуючи свiтову культуру. Культуролопчна функцiя 

реалiзуеться i на особистiсному рiвнi. Людина, пiзнаючи мову свого народу, 

прилучасrься до джерел духовноУ нацiУ, з часом стае П носiсм i навiть 

творцем. Це правой обов'язок кожного та водночас ycix - надiйний показник 

реального, а не лише декларованого патрiотизму. Ч
ерез мову передаеться й 

естафета духовних цiнностей вiд поколiння до поко
лiння. Що повнокровнiше 

функцiонус в суспiльствi мова, то надiйнiший зв :, язок та бага
тша духовнiсть 

насrупних поколiнь. 

Естетична функuiя. Мова - засiб творения позитивних емоцiй, краси. 

I~нування мови у фольклорi, красному письменствi, теат
рi, пiснi тощо дае 

?щстави твердити, що вона € першоджерелом культури, оскiльки водноча
с € 

1 знаря~ям, i матерiалом створення культурних цiнностей. У живому 

мов~еню мова виконуе в основному комунiкативну ф
ункцiю. у художньому 

твор1 головне. призначення мови - образотворення. Адже за допомоrою 

мовних образш художнього твору вiдбуваеться "спiлкування" митця 3 

читачем. Ключем до об •· v • v 0 
. разно~ структур и твору, и ого щеино-естетичноr 

лотенц1алу е мова текс Щ 
я 

ту. 0 краще знаемо мову то повнiше розкриваютьс 

перед нами rлибини тв В · ' б -
ору. иховання вщчуття краси мови - основа удь_ 

якоrо естетичного вихо V 
" тr1 

орато вання, що наивиразнiше проявлясться при сприиня 

рськоrо та художнь 
Е ого, зокрема поетичного мовлення. 
кспресuвна фvнкц . М . ' ня 

внутрiшньоrо с _ zя. ова е уншерсальним засобом виражен 
в~ту людини в . ·wне, 

суб' ективне у . · она дае можлив1сть перетворити внутр~ 
зовн1шне об' v :моеУ 

використовують н ' ективне, доступне для сприинятrя. .."' 
е лише для п . v сво1~ 

переживань почу • . ростого повщомлення а и для вияву 
' тr1в емоц V у ' юють 

' ~и. ся система мовних засобiв що висловл 
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свiт емоцiй, вiддзеркалюс неповтор1-1iсп> свiтобаче1-1ня i свповщчуття 
украУнськоi' нацii', особливостi морш1ы-ю-етич1-1их при1-1ципiв та релiriйних 
настанов. 

Jдентифiкаиiiта фрикцiя. Мова с засобом ототожнення в межах певно"i 
сniльноти. Вона €.днас мiж собою представникiв певно"i нацi"i у часi й 
просторi. Завдяки мовi, ми, сучасники, вiдчувасмо свою спiльнiсть i з i сво"iми 
nопередниками, i з нащадками, i з тими, хто перебувас поряд, i з тими, хто в 
iнших краях. Кожна людина мае свосрiдний iндивiдуальний мовний 
,,портрет", мовний "паспорт", у якому вiдображено всi П нацiонально
естетичнi, соцiальнi, кулътурнi, духовнi, вiковi та iншi параметри. Цю 
функцiю можна назвати об'сднуючою, адже с багато людей неукраУнськоrо 
походження, якi стали украУнцями за духом, бо сприйняли з украi"нською 
мовою культуру, весь свiт украУнства. 

Це перелiк лише основних функцiй мови, але вiн далеко не повний. Крiм 
названих, ще можна вказати на етичну (мова - засiб дотримання норм 
поведiнки, моральних правил); фатичну (контактновстановлювальну) -
звертання на себе уваги, пiдготовка спiврозмовника до сприйнятгя 
iнформацii, волюнтативну (мова с вираженням волi щодо спiврозмовника; 
прохання, запрошення, парада, спонукання тощо ); виховну ( слово . . . прищеплюс моралью принципи, виховус нацюнально св1домого 
громадянина); державотворчу (мова с виявом саморозвитку держави) тощо. 

Оскiльки мова - явище системне, всi iT функцii виступають не iзольовано, 
а проявляються в тiснiй взасмодii. Повнота виконання функцiй означас 
ефективнiсть мовоiснування. 

3. Повяття нацiовальноi та лiтературноi мови. Найiстотнiшi ознаки 
лiтературноi мови. 

Мова - найважливiший засiб спiлкування людей, тобто засiб вираження i 
передавання думок, почуттш, волевиявлень. 

Мова - суспiльне явище, що виникас, розвивасться, живе i функцiонус в 
суспiльствi. 

Форма iснування мови - мовлення, тобто рiзноманiтне використання 
мови в ycix сферах громадського та особистого життя . 
Державною мовою в Украi"нi мо:J,се бути лише лiтературна украi·нська 

мова як мова корiнного народу. 
НацiонШlьна мова - це мова, що с засобом усного й писемного 

спiлкування нацii". Нацiональною мовою украi"нськоi" нацii' с украi·нська мова. 
Формування украi"нськоi' нацiональноi" мови вiдбувалося на основi мови 
народностi в перiод iнтенсивного становления укра"iнськоi· нацi"i (друга 
половина 18 - початок 19 ст.) як стiйкоi' спiльностi людей, що мають спiльну 
територiю, економiчнi та полiтичнi зв'язки, лiтературну мову, культуру. 

Поняття «нацiональна мова» охоплюс всi мовнi засоби спiлкування 
людей - лiтературну мову та дiалекти. 
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